Algemene Voorwaarden
Stichting International Sports Society 2015

artikel 1
Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die donateur wordt van de
Stichting International Sports Society, hierna te noemen I.S.SO. De stichting I.S.SO
is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56597746.
2. De voorwaarden zijn vastgesteld door het bestuur van de Stichting I.S.SO .
artikel 2
Aanmelden als donateur van de Stichting I.S.SO
1 Om donateur van de stichting I.S.SO te worden moet men zich aanmelden middels
de website en het daarbij behorende lidmaatschapsgeld hebben voldaan.
2 De aanmelding wordt geaccepteerd als het aanmeldformulier volledig en juist is
ingevuld en het lidmaatschapsgeld is voldaan.
artikel 3
Afmelden als donateur van de Stichting I.S.SO
1. Afmelden als donateur bij de Stichting I.S.SO gebeurt via een bericht per email;
info@internationalsportssociety.eu
2. De afmeldtermijn voor het donateurschap bedraagt 1 dag. Aan afmelden zijn geen
kosten verbonden.
3. Bij afmelden wordt geen restitutie verleend van reeds betaalde lidmaatschapsgelden
of donaties.
artikel 4
Bestellen van producten via de Stichting I.S.SO
1. Het bestellen van producten bij de st. I.S.SO geschiedt via de website.
2. Producten worden pas geleverd nadat de juiste gegevens hiervoor zijn geleverd aan
de st. I.S.SO en voor deze producten is betaald.
artikel 5
Betalingsvoorwaarden
1. Het lidmaatschapbedrag dient bij aanmelden te worden voldaan via het
rekeningnummer van de Stichting I.S.SO via de IDEALmodule op de site of via het
IBAN nummer
NL70 INGB 0006353909.
2. Het verlengen van het donateurschap geschiedt door betaling van het
lidmaatschapgeld voor het komende kalenderjaar.
3. Bij niet tijdige betaling kan uitlevering van de geldige NGF golfpas langer op zich
laten wachten, de donateur blijft in dat geval aan de stichting verbonden middels
registratie bij de NGF maar ontvangt geen NGF golfpas en is daardoor ook niet
speelgerechtigd.
artikel 6
Verplichtingen van de donateur
1. De donateur is verplicht zorg te dragen voor:
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het in stand houden van de juiste gegevens die benodigd zijn voor de registratie bij de NGF
het in stand houden van de juiste contactgegevens ten behoeve van de stichting I.S.SO
het juist aanleveren van de scorekaarten van de gelopen qualifying rondes
het melden van verlies of diefstal van de NGF golfpas aan de st. I.S.SO

artikel 7
Verplichtingen van de Stichting I.S.SO
1. De Stichting I.S.SO draagt zorg voor de levering van de NGF golfpas voor de
donateur voor het betreffende kalenderjaar. De Stichting I.S.SO zorgt voor
toezending nadat de pas via de NGF is ontvangen. Hierbij rekening houden met de
algemene voorwaarden van Post NL.
2. De Stichting I.S.SO draagt zorg voor de jaarlijkse afdracht aan de NGF voor de
donateur, deze afdracht wordt verrekend met het lidmaatschapsgeld
3. Bij verlies of beschadiging kan de donateur een vervangende pas aanvragen bij de
de Stichting, de kosten daarvoor bedragen I.S.SO € 12,50 .
artikel 8
Duur van het donateurschap
1. De verbintenis wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en telkens verlengt met 1
kalenderjaar per januari van het eerstvolgende jaar.
Artikel 9 Klachten
Indien een donateur of klant ontevreden is over de geleverde dienst of product kan via
de website een klacht ingediend worden. De afhandeling daarvan vindt plaats door het
bestuur van de st. I.S.SO. Na beoordeling daarvan wordt contact opgenomen met de
donateur of klant.

Artikel 10 Overmacht
In geval van overmacht is de st. I.S.SO niet gehouden tot het nakomen van enige
verplichting die richting de donateur of de klant eerder is aangegaan.
Er is sprake van overmacht bij werkstaking, weersomstandigheden, ziekte, oorlog of
natuurrampen, overschrijding van de levertijd door toeleveranciers van zaken of
diensten, transportproblemen ten gevolge van een tekort van transportmiddelen of
overheidsmaatregelen.
Als de overmachtsituatie langer dan 30 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht
om de eerder aangegane overeenkomst beëindigen. Het deel van de opdracht dat
reeds is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend zonder dat partijen elkaar
overigens iets verschuldigd zijn.
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